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بن الشرح المختصر في أصول الفقه  2

 اللحام الحنبلي
 

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحابته أمجعني.
 غفر اهلل لنا ولشيخنا وللحاضرين.

  -أما بعد:
 : -رمحنا اهلل وإياه–قال املصنف 

والمتصل: االستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية، وزاد بعضهم: بدل البعض، "✍
 "ولم يذكره األكثر

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا فيه كما حيب ربنا ويرضى، وأشهد أن ال 
إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبد اهلل ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه، 

 .وسلم تسليًما كثريًا إىل يوم الدين
  -:ثم أما بعد

 بذكر املخصصات املتصلة، مث بعد ذلك يورد بعدها املخصصات -محم ُه اهلل ت  ع اىل  ر  -شرح املصنف 
االستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل )لة، فذكر مخسًة، وهو تصاملنفصلة، وعدَّ املخصصات امل

أهنا فأما األربعة األنواع األول، فإن إمجاع أهل العلم قد انعقد كما حكاه غري واحٍد على  البعض(
 .وأما النوع اخلامس فإن فيها خالفًا سيورده املصنف بعد قليل، خمصصة

 .أي واملخصصات املتصلة )والمتصل(: -ر محم ُه اهلل ت  ع اىل  -قول املصنف 
أن مجيع املخصصات املتصلة كلها مانعة،  والفرق بين المتصل والمنفصل من حيث الحقيقة:

، وقد تكون رافعة، ومعىن كوهنا ليست رافعة أعىن بينما املخصصات املنفصلة قد تكون مانعةً 
ظ به، وسيأيت إن شاء اهلل لفتاملخصصات املتصلة؛ ألهنا أثبتت خروج جزٍء من داللة اللفظ من حني ال

 املخصصات املتصلة فيما يتعلق بكونه مانٌع ال رافع.من  االستثناء وحدهاٌع يسري يف نز 
 باملتصل؛ ألنه إذا كان منفصاًل، فإنه ال يكون عّبَّ  (تصلاالستثناء الم)أوهلا كما ذكر املصنف: 

  :يف قضيةخمصًصا، وسيأيت إن شاء اهلل تفصيل الكالم 
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 اللحام الحنبلي
 

وسيأيت  أن عدم االتصال هل يخرجهم عن التخصيص أم ال؟ فيكون استثناًء منقطًعا أم ال؟
 اخلالف يف حمله إن شاء.

 كلها سيفصلها املصنف.  (والصفة والغاية)كذلك سيفصله املصنف   والشرط()قال: 
والذين زادوا هذا املخصص هو اآلمدي وابن احلاجب،  (وزاد بعضهم بدل البعض)اخلامس، قال: 

املختصر[ ]الصفي اهلندي، وبعض شراح  :وممن أنكر كونه خمصًصاولكن كثريًا من األصوليني مل يُورده، 
يف عدم ذكر هذا املخصص، وإمنا كاألصبهاين وغريه؛ ولذا فإن املصنف تبع كتاب ]مجع اجلوامع[ 

 الذين أثبتوه هو اآلمدي وابن احلاجب فقط دون من عاداهم من األصوليني.
 :ون بكون بدل البعض خمصًصاواحلقيقة أن بعًضا من فقهاء مذهب اإلمام أمحد يعّبِ 

 .]املغين[ مرةً  يف فقد عللَّ بذلك املوفق -
 .علل به أيًضا الشارح ابن أيب عمرو  -
 .]املنتهى[ به أيًضا يف موضٍع آخر البهويت يف شرحه ل وعلل -

 -ص لَّى اهلل ع ل ْيهم و س لَّم-ما جاء يف احلديث املروي عن النيب  :ومن أمثلة التخصيص ببدل البعض
هذا من  «ة  م  ائ  ي الس  ف   م  ن  ي الغ  ف  »فقوله: « اةً ين ش  ع  ب  ر  ت أ  ان  ا ك  ذ  إ   ة  م  ائ  ي الس  ف   م  ن  ي الغ  ف  »أنه قال: 

 باب البدل، بدل البعض من الكل، فيكون ذلك خمصًصا.
ألن اتصال بدل }الصفي اهلندي، وصاحب ]مجع اجلوامع[، فيقولون: ك  :وأما الذين أنكروا ذلك

 {.البعض من بدل الكل يدل على أنه كاملطروح بالكلية
 وسيأيت إن شاء اهلل سبٌب آخر يف اخلالف حينما نتكلم عن مسألة: 

 املسألة.اء اهلل إن شسيأيت ثنى؟ لجاز، أم لوجب دخوله في المست ناء ما لوالههل استث
 ."مسألة"✍

 نكملها غًدا. ةسنأخذه اليوم إن شاء اهلل، والباقي، و االستثناءهذا هو املخصص األول، وهو 
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 اللحام الحنبلي
 

االستثناء: إخراج بعض الجملة بإال  أو قام مقامها، وهو: غير، وسوى، وعدا، وليس، وال "✍
 ."، وحاشا، وخاليكون

االستثناء: إخراج بعض الجملة بإال  أو قام مقامها، وهو: غير، وسوى، وعدا، )قول املصنف: 
املشهور يف كتب الفقهاء  هو هذ التعريف الذي عرفه املصنف (وليس، وال يكون، وحاشا، وخال

ة أن هذا التعريف ليس فقد ذكر يف ]املنتهى[، وذكره كثرٌي من األصوليني والفقهاء، واحلقيق وغريهم،
إال، وغير، )شاماًل جلميع صور االستثناء، وإمنا هو خاصٌّ باالستثناء النحوي الذي يكون بآلٍة وهي 

، وغري ذلك من األمور اليت أوردها املصنف، وسنذكرها بعد قليل؛ ألن الفقهاء يتوسعون يف (وسوى
ق على املشيئة، وجيعلون كذلك التعليق على فُيدخلون يف االستثناء التعلي ،االستثناء()استعمال لفظة 

ع ل ْيهم ص لَّى اهلل -الشرط شبيًها باالستثناء، بل إن احلديث قد جاء صرحًيا يف ذلك، فقد ثبت عن النيب 
قال: ؛ أي «ىن  ث   ت  اس  » ب -ص لَّى اهلل ع ل ْيهم و س لَّم-، ومراد النيب «ىن  ث   ت  اس  ف  م ن  ح ل ف  »أنه قال:  -و س لَّم

شاء اهلل، وهو من باب التعليق على املشيئة؛ ولذا فإن الفقهاء يف باب االستثناء يف الطالق واألميان  إن
 يوردون فيه التعليق على املشيئة.

إذن فهذا التعريف يف احلقيقة هو تعريف االستثناء عند النحويني، ال عند الفقهاء، ويف استعمال 
 الشارع، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين.

هو تعريف أكثر النحويني  )إخراًجا(بكونه هذ التعريف  )إخراٌج(: -ر محم هُ اهلل ت  ع اىل  -ول املصنف وق
 ؟واللغويني، وتبعهم أكثر األصوليني وهو كذلك؛ ولذلك سيأتينا إن شاء اهلل تفصيل ما معىن اإلخراج

 .إذ األصل يف اإلخراج أن يكون داخاًل، مث خرج بعد ذلك
 دخول، أم يمنع دخوله ابتداًء؟خراٌج للمستثنى من المستثنى منه لفظًا بعد الوهل هذا اإلخراج إ

 أيت إن شاء اهلل يف كالم املصنف بعد قليل.تس ههذ
طبًعا ال املراد باجلملة نفسها،  (خروج بعض الجملة: )املراد بقوله بعض الجملة()وقول املصنف: 

؛ أي إخراج بعض ما )إخراج بعض الجملة( :لهوإمنا املراد ما اشتملت عليه اجلملة من معاين، فقو 
 اشتملت عليه اجلملة من املعاين والدالئل.
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 اللحام الحنبلي
 

)أو وهي األصل فيه؛ ولذا قال:  ،)أم باب االستثناء( ذه يسميها أهل اللغة به (إلى) )إلى(ب وقوله 
، ونص حمصورًة كثري من النحويني ، نص على كوهنايعين مقام إىل وهي حروٌف حمصورة (ما قام مقامها

هناك نزاع يف بعض  ، نعموغريهم، فحروف االستثناء حمصورة عليه القاضي وابن عقيل، وأبو اخلطاب،
 أدوات االستثناء هل هي منها أو ليست منها، لكنها حمصورٌة وال شك.

)وهو غير، وسوى، يعود إىل ما يقوم مقام إال، قال:  )وهو(، قوله: وهو( ا)أو ما قام مقامهقال: 
وهذه اليت أوردها املصنف إمنا هي أمثلة وليس حصرًا جلميع  ، وخال(اس، وال يكون، وحاشا، وليوعد

)ما أدوات االستثناء اليت أوردها أهل العلم، فإن من صور أدوات االستثناء اليت أوردوها واتفقوا عليها 
 النحويني. أدواٌت أخرى فيها خالٌف بنيومع ذلك مل يذكرمها املصنف، وهناك أيًضا  عدا، وما خال(

 ."، وقيل: مطلًقاواحد   من متكلم  "✍
االستثناء واملستثىن منه شخًصا  موقعمعناها أنه ال بد أن يكون  )من متكلم  واحد (قول املصنف: 

 .واحًدا، فيوقع مجلًة حاويًة على املستثىن واملستثىن منه مًعا
ستثناء كما قلت لكم، فإن الفقهاء ؛ أي االستثناء، وليس الزًما أداة اال)من متكلم  واحد(إذ قوله: 

 يتوسعون يف االستثناء، فيدخلون ما ليس فيه أداًة كالتعليق على املشيئة وغريها.
باملستثىن منه، وال  تلفظنفس من  إذن ال بد أن يكون االستثناء من )من متكلم  واحد (إذن فقوله: 
 يذكر.ا فيموهذا قول أكثر، إن مل يكن مجيع األصوليني  .يصح من غريه

عن بعضهم ومل أقف على تسميته، من الذي قال: إنه يصح  هذا قول ُحكمي )وقيل: مطلًقا(قال: 
؟  ص لَّى اهلل ع ل ْيهم -أنه قد ورد حديٌث عن النيب  :والسبب يف ذلكأن يكون االستثناء من غري املتكلمم

 ال  إ  »ول اهلل؟ فقال: العباس: إال اإلذخر يا رس شجر الحرم، فقال دأنه نهى عن عض": -و س لَّم
 .«"رخ  اإلذ  

فهؤالء الذين قالوا: إنه مطلًقا، أرادوا أن خيرجوا من قيٍد سيأيت ذكره وهو أنه ال بد أن يكون املستثىن 
واملستثىن منه متصاًل، وأال يفصل بينهما فصٌل طويل، ففي هذه الواقعة العباس فصل كالمه بني املستثىن 
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 اللحام الحنبلي
 

؛ فلكي خيرجوا من األول وقعوا يف هذا األمر، وهو -ص لَّى اهلل ع ل ْيهم و س لَّم- واملستثىن منه من كالم النيب
 ، أو من غري املتلفظ باملستثىن منه.ملستثينأنه جيوز أن يكون االستثناء من غري ا

 ."عند األكثر وهو إخراج ما لواله لوجب دخول ه لغةً "✍
الستثناء، بدأ يفِصل اإلخراج الذي هو يف ؛ أي اإلخراج يف ا)وهو(، املراد بقوله: )وهو(قال: 

االستثناء لوجب ؛ أي لوال ورود )وهو إخراج ما لواله لوجب دخوله لغًة(االستثناء ما هو؟ قال: 
اجلملة املتلفظ هبا لغًة؛ أي باعتبار داللة دخول بعض املعاين اليت اشتملت عليها مجلة املستثىن منه يف 

 .عتبار االستعمالاللغة ال باعتبار العرف، وال با
؛ أي عند أكثر النحويني واألصوليني والفقهاء، بل أغلب أصويل مذهب اإلمام )عند األكثر(وقوله: 

القاضي وتالمذته كأيب اخلطاب، وابن عقيل، وجزم  :ممن نص على ذلكأمحد ينصون على ذلك، 
 وب دخوله لغًة.مجيًعا، وهو وج الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن مفلح أن هذا قول أصحاب أمحد

)أنه إخراج ما لواله لوجب بنيَّ من هم، يُ وُنِكُروا ومل  )قال قوٌم(أي  )وقال قوٌم: لجاز(قال: 
دخل يف مدلول اجلملة األوىل، وقد ال جلاز دخوله لغًة، فيمكن أن يكون قد  )لوجب(بدل  دخوله(

 يكون ميكن دخوله فيها، فيكون من باب اجلواز. 
 الف فيها لبعض، هل لها ثمرٌة أم ال؟ هذه المسألة التي خ

 ن هلا مثرتني:قال: نعم، إ
 :هل يكون بدل البعض من مقيدات  :ما ذكرت لكم قبل قليل، وهي مسألة الثمرة األولى

 المطلق ومخصصات العموم أم ال؟ 
، قيل: إهنا مبنيٌة على هذه املسألة، فمن قال: إن االستثناء هو إخراج ما لواله لوجب دخوله لغةً 

 فإنه ال يكون ذلك مقيًدا، ومن قال: جاز، قال: إنه يدخل.
  من أهم الثمرات وهي اليت يوردها القاضي وتالمذته، يوردون هذه املسألة عندها، وهي مسألٌة

هذه مسألة  هل الجمع المنكر يمكن أن يستثنى منه أم ال؟ستأتينا إن شاء اهلل وهي مسألة: 
 ستأيت إن شاء اهلل.



 

 

 

 

7 

بن الشرح المختصر في أصول الفقه  7

 اللحام الحنبلي
 

: إن االستثناء هو إخراج ما لواله لوجب دخوله، يقولون: إن اجلمع املنكر ال يستثىن فالذين يقولون
 منه؛ ألن اجلمع املنكر ال عموم له.

. وأما الذين يقولون: جيوز دخوله، فيقولون: إن اجلمع املنكر ي رمدُ عليه االستثناء الذي مبعىن التخصيص
 وما يتعلق هبا إن شاء اهلل. وهذه املسألة اليت ستأيت إن شاء اهلل بعد قليل،

 ."قد اختلف في تقدير الداللة في االستثناءون"✍
قبل أن نذكر يف اخلالف، هذه املسألة من املسائل احلقيقة اليت هي مسألة عقلية، وذلك أهنم ملا 

مث ذكروا أن االستثناء هو إخراج، قالوا: ينبين على ذلك تناقض، كيف؟ قالوا: ألن املرء إذا أتى بلفٍظ، 
 أخرج منه شيًئا آخر، فإنه يكون متناقًضا.

، فلو كان القوم قاموا مجيًعا، مث بعد (قام القوم إال زيدٌ )فلو أن رجاًل قال:  نضرب لذلك مثااًل:
ذلك استثىن زيًدا، فإنه مل يقم لكان تناقض، إذ باجلزء األول قد قام اجلميع، وباجلزء الثاين الذي هو 

 زيًدا من عدم القيام، فيكون قد قام بأول اجلملة، وخرج بآخرها.التخصيص باالستثناء أخرج 
  إن الداللة في لفظ االستثناء ما هو؟وبناًء على ذلك، فإهنم يقولون: 

 آراء:ثالثة على 
وهذا االستشكال الذي أوردوه هنا، أورده ابن القيم يف ]بدائع الفوائد[ وأطال عليه، وقال: }إمنا 

مبعىن هل يعقل وجود  ؛لباقالين فمن بعده{، وهو يسموهنا استشكال التعقلورده بعض املتأخرين من ا
استثناٍء أم ال؟ مث ذكر حنو ما ذكرت لكم، وهذا االستشكال قد تكون له مثرة واحدة، سأذكرها عندما 

 أنتهي من ذكر األقوال يف هذه املسألة.
 ."وإال قرينٌة كالتخصيص بغيرهفي قولك: عشرُة إال ثالثًة، سبعٌة،  فاألكثُر المراُد بعشرة  "✍
هو قول ابن احلاجب، وقد تبعه املصنف  األكثر()القول األول قول األكثر، ونسبة هذا القول : يقول

هذا مذهبنا ومذهب }: نصًّا بأنه قول األكثر، وقد جزم املرداوي أنه مذهب أصحاب اإلمام أمحد، وقال
 .كذا قال املرداوي{  األكثر
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؛ يعين أن عشرٌة إال ثالثة سبعة( المراد بعشرة في قولك:)قول األكثر، ؛ أي فاألكثر(): قال
دة يراد هبا سبعة، فقط لفظة عشرة يراد ال ثالثة، لفظة عشرة وحدها املفر عشرة إ: الذي يتلفظ فيقول

 . هبا سبعة، فتكون من باب إطالق الكل، وإرادة البعض
المراد بعشرة  في ): ملفردة، وهذا معىن قولهإذن فالداللة على السبعة موجودٌة يف لفظة العشرة ا

فالسبعة أخذناها من لفظ العشرة، فتكون العشرة من باب إطالق  قولك: عشرٌة إال ثالثة سبعة(
 .إرادة البعض وهو السبعةو الكل، وهو العشرة، 

 .قرينٌة() إال()؛ أي وأداة االستثناء وإال(): مث قال
 قرينٌة على ماذا؟
 .لبعض بالكل، وأنه يراد بالعشرة سبعةقرينٌة على إرادة ا

جاء رجال ): اد عندما تقول؛ أي كما أنه خيصص بالصفة، فالصفة ير كالتخصيص بغيره(): قال
 .الطوال فقط، وهكذا (الرجال )فهذه الصفة خصصت املراد، فقصدك ب (الطوال
 .اأي كتخصيص بغريه من املخصصات املتصلة اليت سبق بياهن كالتخصيص بغيره(): قال

احلقيقة أن نسبة ذلك ألصحاب  إنه قول األكثر من أصحابنا(): عندي هنا تعليق يف قول املصنف
أهنم قد صرَّحوا بأن األعداد نصوص ال حتتمل إال معىًن واحًدا، : اإلمام أمحد فيه تأمل، ووجه ذلك

اإلمام إن العشرة تدل على السبعة؟ ولذلك فإن هذا القول نسبته ألصحاب مذهب : فكيف تقول
أمحد، أو األكثر عموًما خالفًا ملا قال به ابن احلاجب فيه نظر، بل إن ابن احلاجب قد نقض هذا 

 .القول، وضعفه، وذهب إىل القول الثالث الذي سأورده بعدما يورد املصنف القول الثاين
 ."وقال ابن الباقالني: عشرٌة إال ثالثة بإزاء  سبعة ، كاسمين مركب  ومفرد  "✍
أبو بكرو ويسمى القاضي، إذا أُطلمق القاضي غالًبا يف كتب األصول،  وقال ابن الباقالني(): يقول

طبًعا هنا نكتة؛ ألن ابن القيم ملا تكلم عن  وقال ابن الباقالني(): فإنه املقصود به ابن الباقالين، قال
ظنوا أن املراد بالقاضي وقال القاضي، وكان كثريًا من احملققني : قال[ الفوائد بدائع]هذه املسألة يف 

 .القاضي أبو يعلى، مع أن األصل يف كتب األصول إذا أطلمق  القاضي فهو الباقالين
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 .وقال ابن الباقالني: عشرٌة إال ثالثة بإزاء سبعة(): قال
إن عشرة هي اليت تدل على السبعة، والقرينة أخرجت الباقي. الباقالين : يقول :القول األول -

فيكون لفظ  )عشرٌة إال ثالثة بإزاء سبعة( ملركب كله يدل على السبعة؛ ولذلك قال:يقول: إن اللفظ ا
: ؛ ولذلك قالعشرٌة إال ثالثة وسبعة()له لفظانم مشرتكان كالمها يدل على نفس املعىن،  سبعة()
، ومفرٌد (عشرٌة إال ثالثة)؛ أي فيكون هلا امسان أحد االمسني مركٌب، وهو كاسمين مركٌب ومفرد()

 .و سبعةوه
إن اإلمجاع عند اللغويني : }وهذا القول الذي قال به ابن الباقالين رده ابن احلاجب اإلمجاع، فقال
إنه مركٌب يف الداللة على : منعقٌد على أن االستثناء إخراج، وال ميكن أن يكون إخراًجا عندما نقول

 .وليس ذلك صحيًحا، وما قاله ابن احلاجب يف ذلك هو الصواب{ املعىن
اين، القول الثالث يف املسألة، واحلقيقة أن القول الثالث له حظٌّ من النظر أقوى من القول األول والث

أدري مل ، مع أنه أخذ عبارة ابن احلاجب، مث إن ابن احلاجب رد القولني  ولكن املصنف مل يُرمْده، وال
 .أخذه ابن احلاجباألولني اللذين أوردمها املصنف، ومل يذكر املصنف القول الثالث الذي 

أن االستثناء من املستثىن منه يكون فيه املستثىن منه مراًدا، مث خُير ج املستثىن بعد  :القول الثالث -
فإنه إذا  وبناًء على ذلك. ذلك، مث حُيك م باإلسناد بعده تقديرًا، فيكون كاللفظ الواحد تقديرًا ال لفظًا

ول، النفراد تدل على العشرة، ال كقول أصحاب القول األفعشرٌة على سبيل ا ،(عشرٌة إال ثالثة): قال
عشرٌة )منه، ال كما يقول أصحاب القول الثاين، لكن ملا جاءت هذه اجلملة وميكن جتزئتها عن املستثىن 

جتعلها كاللفظة الواحدة، وأما داللتها على سبيل متصلًة هبا، فداللتها باعتبار االتصال  إال ثالثة(
 .ها معاٍن خمتلفةالتجزئة فإنه جتعل

، [النهاية]وهذا القول هو الذي صححه ابن احلاجب، ورجحه مجٌع من احملققني كالصفي اهلندي يف 
، واختاره أيًضا ابن قاضي اجلبل، [بدائع الفوائد]وممن اختاره من أصحاب اإلمام أمحد ابن القيم يف 

 .ؤيد ذلكورجحه من حنو سبعة أوجه، ومفهوم كالم الشيخ تقي الدين أيًضا ي
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وعلى ذلك، فيكون الفرق بني هذا القول، وبني املذهب األول الذي نسبه ابن احلاجب لألكثر كما 
أن القول األول يكون األفراد بكماهلا غري مرادٍة يف املستثىن منه، بينما هنا [: البحر]ذكر ابن هبادر يف 

 .ة على عدم اإلرادةتكون مرادًة، ولكن االستثناء إمنا هو لتعيني النسبة، ال للدالل
 ما ثمرة هذا الشيء؟

الرجل أن : إنه ينبين على ذلك مسألة، وهو ما ذكره اخلالل}: مثرته شيءٌ واحد ذكره ابن القيم، قال
، (نسائي طوالٌق إال فالنة): وذلك إذا قال الرجل لزوجه ؟إذا تلفظ بلفٍظ ال ميكن رفعه، هل يرتفع أم ال

، فقد اختار اخلالل أن هذه االستثناء ال يرفع الطالق؛ ألنه ملا (احدةً زوجته طالٌق بالثالث إال و )أو 
إن االستثناء ال يرفع الطالق، فإذا وقع ال يرتفع؛ : دخل مجيع الطالق، وكان سيخرج باالستثناء نقول

ُحكمم عليها ولذلك كان اخلالل يرى أن الطالق ال يرتفع باالستثناء، وهذه رواية غريبة وشاذة، و 
؛ يعين اجتهاد من اخلالل بناًء على أنه أخذ بالقول الثالث، وفهم باإلخراج؛ أي اإلخراج بعد بالشذوذ

 .الوقوع حقيقًة، وإمنا هو يف احلقيقة باعتبار التجزئة كما جاء يف القول الثالث
 ."فاالستثناُء على قول األكثر تخصيصٌ "✍

القول  وهو (ل األكثرثناء على قو )أواًل: االستهذا تفريع على اخلالف السابق، فيقول الشيخ: 
أي يكون ختصيًصا؛ ألنه إخراٌج بعد إدخال،  )تخصيٌص(االستثناء، قال: يف  األول يف تقدير الداللة

 .له معىًن منفصٌل عن املستثىن منهفيكون االستثناء 
ي وعلى قولنا: أنه ختصيص؛ إال أنه بينه وبني سائر التخصيصات املتصلة فروقات، وقد ذكر القاض

وسبكها سبًكا جيًدا الطويف يف شرحه على  ، ومجع هذه الفروقكذلكفرقني، وأبو الوفا ذكر فرقني  
 ]املختصر[.
 ."وعلى قول ابن الباقالني ليس بتخصيص"✍

ليس بتخصيص؛ ألنه أصبح لفظًة مركبًة دالًة على معىن، فال يكون من املخصصات، إذن هذه 
وأما أكثر  هل االستثناء تخصيٌص أم أنه ليس بتخصيص؟ :املقدمة جاء هبا املصنف لثمرٍة واحدة

 األصوليني فريون أنه من املخصصات املتصلة، إال كالم ابن الباقالين فال يرى أنه من املخصصات.
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لكم الدرس املاضي عن الشيخ تقي  هالذي ذكرت لكم قبل قليل، ما ذكرت بناًء على القول السالف
صلة يف حقيقة أمرها ليست من باب التخصيص على سبيل الدين أنه يرى: أن املخصصات املت

فهو إخراٌج بعد دخول املعاين مجيًعا يف اللفظ الكلي. نطلقه  الق؛ ألن التخصيص إذا أردنا أناإلط
 وهذه تقدم معنا احلديث عنها يف الدرس املاضي.

 ."مسألة: ال يصح االستثناء من غير الجنس عند أحمد وأصحابه"✍
ف عن أول الشروط املتعلقة بكون االستثناء خمصًصا، فإنه إذا انعدم هذا الشرط، بدأ يتكلم املصن

 ال يكون خمصًصا، وإمنا يكون استثناًء منقطًعا؛ أي مبعىن لكن. االستثناءفإن 
ج جزًءا من رم خْ ؛ أي ال يصح االستثناء الذي يكون خمصًصا، فيُ )ال يصح االستثناء(يقول الشيخ: 

 اجلملة.
)عند أحمد ؛ أي من غري جنس املستثىن منه، االستثناء من غير الجنس()ال يصح قال: 

، أما أمحد فقد نص على ذلك، فقد نقل إسحاق ابن منصور أنه نقل له قول سفيان، أن وأصحابه(
ذا حمال من الكالم يؤخذ ، فقال سفيان: هإال ثوبًا دينارسفيان سئل إذا قال رجٌل: لك عندي مئة 

هذا قول سفيان، فقال أمحد ملا مسع قول سفيان، قال: كما قال؛ أي كما فيلغو. اء ، وأما االستثنباملئة
 قال سفيان.

أصحاب اإلمام أمحد ُعرمف بعضهم بأنه كان ينقل فقه أحد  قبل أن أشرح هذا األثر هناك فائدة:
أل معروٌف أنه أتى بفقه سفيان الثوري، وس ابن منصور الكوسجالعلماء ويسأل أمحد عنه، فإسحاق 

فقد أخذ فقه  سعيد الشالنجيعنه أمحد، وقد سأل أمحد عنه مرتني كما تعلمون، وأما إمساعيل بن 
قه حممد بن احلسن الشيباين تلميذ أيب حنيفة، وسأل أمحد عنه، فكان أغلب املسائل مقارنة بني فحممد 

 .بن احلسن، وبني فقه أمحد
رحها أحد العلماء الكبار، وكتابه يعتّب ، وقد شومسائل الشالنجي لو وجدت لكانت مسائل عظيمة

م[ ال أدري كيف يضبط أهو اسم فاعٍل  من أعظم شروح فقه احلديث، وهو كتاب ]املرتج م[ أو ]املرتجم
أم اسم مفعول للجوزقاين، وينقل عنه ابن رجب رمبا لوقوفه عليه. وكذلك بعضهم كان يسأل عن فقه 

 أهل املدينة، وهكذا. 
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لت عن أمحد أخذ بقول سفيان، وصرح بأنه ال يستثىن الفرس والثوب من الدنانري هذه املسألة اليت نق
 الختالف األجناس.

هذا قول أغلب أصحاب اإلمام أمحد منهم، ممن جزم بذلك أبو حممد التميمي  )وأصحابه(وقوله: 
]اإليضاح[،  يف رسالته، واخلرقي، والقاضي أبو يعلى، وأبو اخلطاب، وابن عقيل، وابن الزاغوين يف كتاب

 ومن املتأخرين أبو الّبكات، وابن مفلح، وابن احلافظ، وغريهم. 
فإنه  ستثىنجنس املومعىن ذلك أنه كل استثناٍء يوجد من غري جنسه بأن يكون املستثىن منه من غري 

 منقطًعا، هكذا صرحوا به، وبعضهم يعّب بأنه يكون جمازًا كما قال أبو اخلطاب. يكون استثناءً 
 ."ا لبعض الشافعية ومالكخالفً "✍
ري اجلنس مطلًقا، إنه يصح االستثناء من غ: حيث قالوا خالفًا لبعض الشافعية ومالك(): قوله

حقيقيًّا، وهذا القول حكاه التميمي أبو حممد عن بعض أصحاب اإلمام أمحد، ومل  اءً نثويكون است
ال به، ولكين وقفت على أن ابن يسمي هو وال أبو الّبكات الذي نقل عن التميمي هذا الكالم من ق

 .قد صرَّح يف االنتصار هلذا القول[ جزٌء يف األصول]عقيل يف جزٍء له صغري امسه 
االستثناء عندنا جيوز من غري : }فيقول ابن عقيل يف جزٍء له يف األصول يف الرد على األشاعرة، قال

م  : اجلنس، كقوله تعاىل ، [31-30]احلجر:﴾(31) إ ال  إ ب ل يس   (30) ُعون  ﴿ف س ج د  ال م الئ ك ُة ُكلُُّهم  أ ج 
قال: وإبليس ليس من مجلة املالئكة، فممن قال بذلك ابن عقيل، ونسبه لبعض أصحاب اإلمام أمحد، 

 وإن كان أغلبهم على القول األول.
 ."من أحدهما فقط أو موزون   ،واألشهر عن أبي حنفية صحته في مكيل  "✍

ن أبا حنيفة اختُلمف  يف نسبة هذا القول إليه، وقد تبع املصنف يف هذا أل واألشهر(): قول املصنف
حنيفة أنه يصح يف  القول أبا الّبكات اجملد بن تيمية وابن مفلح، فنسب املصنف وملن تابعه نسبوا أليب

. كيلاملكيل من املوزون، واستثناء املوزون من امل استثناءاملكيل أو املوزون من أحدمها يف اآلخر، فيصح 
 .هذه الطريقة األوىل يف حكاية مذهب أيب حنيفة
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طريقة أيب اخلطاب، فإن أبا اخلطاب نسب أليب حنيفة كقول الشافعية واملالكية  :الطريقة الثانية
 .املتقدم، وهو أنه يصح مطلًقا

ن، ولعلها هي األصوب وهو املوجود يف أغلب كتب احلنفية ما قرره الشيخ تقي الدي :والطريقة الثالثة
: إمنا يقولون -رمحة اهلل على اجلميع–فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن أبا حنيفة وأبا يوسف، وحممًدا 

ثناء إذا كان مما يثبت يف الذمة سواًء كان من اجلنس، أو مل يكن من اجلنس، وأما إن إنه يصح االست}
 .{فيه االستثناءصح فإنه ال ي}؛ يعين الذي يصح بيعه يف السلم، {استثىن ما ال يثبت يف الذمة

وعلى ذلك فقط يكون الذي يثبت يف الذمة هو املكيل واملوزون فقط على قوٍل، وقد يكون أكثر 
، زروعمن ذلك، فالذي يثبت يف الذمة على مذهب أصحاب أمحد املكيل، واملوزون، واملعدود، وامل

 .أربعة على املشهور
شيخ تقي الدين أدق، وليس معىن ذلك أن ، فإن ضبط قول أيب حنيفة مبا حكاه لوبناًء على ذلك

ما نُقمل هنا خطأ، بل هو صواب، لكن بناًء على أن ما يثبت يف الذمة إمنا هو املكيل واملوزون، فاألوىل 
 .أن يذكر املناط أوىل من ذكر التفصيل

 ."وفي صحة أحد النقدين من اآلخر روايتان"✍
 .وفي صحة أحد النقدين من اآلخر(): قوله

لفالن  علي  ألف دينار  إال ألف درهم، أو : فيقول رجلٌ  ،(36:32)غالًبا يف  أمثلةهذه هلا 
 العكس، فهل يصح ذلك أم ال؟

املصنف هنا حكى أهنا روايتان؛ مبعىن أهنما منصوصتان عن اإلمام  :ذكر املصنف أن فيه روايتني
روايتني، وكثرٌي من  احكاه، فإن ابن أيب موسى [اإلرشاد]أمحد، وقد تبع يف ذلك ابن أيب موسى يف 

أصحاب اإلمام أمحد حيكوهنا وجهني؛ أي عن أصحاب أمحد، وال حيكوهنا روايتني عن اإلمام، وهاتان 
 :وغريه[ اإلنصاف]الروايتان حكامها مجاعة من أصحاب اإلمام أمحد، منهم ما يف 

وهذا هو . الذهبوهو املنع، أنه ال يصح استثناء الذهب من الفضة، وال الفضة من  :األولى -
 .املذهب الذي اعتمده املتأخرون كما قال املرداوي
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ه اخلرقي، وصوبه املرداوي؛ يعين أنه جيوز، وهذا الذي مشى علي: والرواية الثانية أو الوجه الثاني -
 .ملذهب األول، ولكنه صوَّب الثاينا

ة، وبالدليل، ومل يرجح الصواب كذا، فمعناه أنه رجح بالقاعد: إذا قال[ اإلنصاف]واملرداوي يف 
 .بالكثرة، والكثرة يبنيها على املذهب

 ."وفي ]المغني[: يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يُعب ر به عن اآلخر"✍
أي أن املوفق يف ]املغين[ ذكر أنه ميكن اجلمع بني الروايتني يف جواز  )وفي ]المغني[(يقول الشيخ: 

مل رواية الصحة اليت جاءت باجلواز على ما إذا كان أحد النقدين أحد النقدين من اآلخر حب استثناء
 يعّبَّ به عند اآلخر، أو يُعل م قدره منه.

الدينار من الذهب باثين عشر  -ص لَّى اهلل ع ل ْيهم و س لَّم-كان يف عهد النيب   فعلى سبيل المثال:
ى كون البلد الدينار بعشرة دراهم إذا درمهًا، وجاء أنه يف بعض األزمنة صار الدينار بعشرة دراهم، فعل

ال ثالثة من عشرة، ومثله أيًضا يقال فيما إذا كان مبثابة النسبة، إراهم، فهذه قال: لك ديناٌر إال ثالثة د
سعر الصرف يف العموالت مثبَّت كالريال مثاًل مع الدوالر مثبَّت، فحينئذ يصح االستثناء، وإال إن كان 

 ال يصح حينئٍذ االستثناء. هذا ما محله عليه صحاب ]املغين[.يتغري يف كل يوٍم، فإنه 
ختصار: هذه مسألة فقهية، وهم يقولون: أن الدنانري نشرحها با )يُعب ر بأحدهما على اآلخر(قوله: 

 قد يعّبَّ عنها بالدراهم.
، «ارين  د   ع  ب  ي رُ  ف  ال  د إ  ي الي  ف   ع  ط   ق  ال   هُ ن  أ  »ذكر  -ص لَّى اهلل ع ل ْيهم و س لَّم-: قالوا: إن النيب مثال ذلك

ي  اهلل ع ْنهُ -جاء ابن عمر   : "ال قطع إال في ثالثة دراهم"،فحكى احلديث بتعبريه هو، فقال -ر ضم
فالدينار يطلق على اثين عشرة درمهًا، فُيعّبَّ عن نصفه بستة، وعن ربعه بثالثة، فهذا ُعِّب بالفضة عن 

 .)يُعب ر بأحدهما عن اآلخر(الدنانري، هذا مراد قول املصنف: الذهب؛ أي يعّبَّ بالدراهم عن 
ور أن النصاب وهذا الذي جاء عن ابن عمر أحد التوجيهني على خالف املشهور؛ ألن املشه

به، هو ربع دينار أو ثالثة دراهم، وأما الرواية الثانية فإهنم جعلوه ربع ديناٍر يقطع  ذهب، والفضة الذي
 .-ص لَّى اهلل ع ل ْيهم و س لَّم-حتديد من النيب و من باب التقومي، وليس من باب ا هفقط، وأن الدراهم إمن
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 ."صحة االستثناء من غير الجنس مطلًقاوخر ج أبو الخطاب منهما "✍
تاب ]اهلداية[ يف الفقه، ختريج أيب اخلطاب هذا موجود يف ك )وخر ج أبو الخطاب(قول املصنف: 

مىت ثبت هذا مذهًبا ألمحد، فاستثناء الثوب من الدراهم جائٌز على هذا }ية[: فإنه قال يف كتاب ]اهلدا
)صحة االستثناء . هذا ما صرح به يف كتاب ]اهلداية[، وهو معىن قوله: {التقدير، إذ ال فرق بينهما

 مالٍك، أو كثري من املالكية والشافعية. لقول فيكون ألمحد قول موافق  من غير الجنس(
ذي خرجه أبو اخلطاب يف احلقيقة رد عليه أبو اخلطاب نفسه يف ]التمهيد[ وأنكر وهذا التخريج ال

ذلك، فإنه وجَّه كما وجَّه ابن قدامة بأن الذهب على رواية الصحة: أن الذهب والفضة يكونان كاجلنس 
 الواحد. من هذه اجلهة.

 ."صحت هوسلم القاضي وابن عقيل ، وال يصح االستثناء من جمع منك ر  عند األكثر"✍
 اجلمع املنكر مثل رجال، فهل يصح أن يستثىن منه أم ال؟

، ونحو ذلك، هل هذا االستثناء (أطعم رجااًل إال زيًدا)، أو (كلِّم رجااًل إال زيًدا) :مثل لو قال
 يكون تخصيًصا؛ أي استثناًء متصاًل، أم ال يكون تخصيًصا فيكون استثناًء منقطًعا؟ 

 .ناء من جمع  منكر عند األكثر(وال يصح االستث): يقول الشيخ
 فأكثر األصوليين ال يرون ذلك، لم ؟ 

ألن اجلمع املنكر عندهم ليس عامًّا، وما ليس بعامٍّ فال يدخله االستثناء؛ ولذلك عندهم : قالوا
، وهذه الكلمة {أن معيار العموم دخول االستثناء}: عند بعض األصولينيكلمة، وإن كان عليها حتفظ 

فحيث حكمنا أن اجلمع النكر ليس عامًّا، فإنه ال  معيار العموم دخول االستثناء() دائًما يكرروهنا
 .عند األكثر(): يدخل االستثناء، وإن ورد فيكون منقطًعا، وهذا معىن قول املصنف

إن االستثناء هو إخراج لواله لوجب : وقد سبق معنا أهنا خمرجة على األصل الكلي، أن من قال
 (رجال)على استغراق رجال، وإمنا داللة  ال تدل رجال()ال ميكن ذلك، إذا : ولدخوله لغًة، فإنه يق

وهو اجلمع املنكر كما تعلمون سبق معنا، إمنا تدل على أقل اجلمع، وهو الثالثة، وما زاد عن الثالثة، 
 .فهو ليس داالًّ عليه، لكن حمتمل أن يكون من باب االحتمال له
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ليس معناه أنه يرى  م(ل  وس  ) :تعبري قول املصنف ل  صحته(وسلم القاضي وابن عقي): قال الشيخ
: صحته، ال، بل إن القاضي وابن عقيل يرون املنع كقول األكثر، بل قد نُقمل  عن ابن عقيل أنه قال

: ، ولكن معىن قوله[املسودة]، نقله يف {راتفقوا وأمجعوا على أنه ال يدخل االستثناء على اجلمع املنكَّ }
إن سلمنا بدخول االستثناء على اجلمع املنكر، فإنه يكون يف هذه احلالة : ؛ أي أهنما قاالوسل م()

اءً منقطًعا، أو حنو ذلك من التوجيهات اليت أوردوها بأنه يكون من باب اجملاز، أو يكون من باب  ناستث
 .التوسع يف الكالم، وحنو ذلك من التوجيهات اليت ذكرها ابن عقيل وشيخه القاضي

فيحتاج ملن يعرف التسليم أن  وإن سلمنا(): ليس معناه أنه أخذ به، وإمنا قال (مل  س  ): إذن فقوله
 .يعرف توجيههم، فإهنم وجهوه بأنه من التوسع يف الكالم

 ."ويجوز االستثناء في كالم اهلل تعالى وكالم المخلوق عند األكثر"✍
عليه، وأغلب األصوليني  بل هو قول الناس قاطبة بناًء على إلغاء القول الشاذ، وُحكمي  اإلمجاع

 .عندهم يطلقون الكالم مما يدل على أنه داخلٌ 
 ."وشذ  بعضهم وقال: ال يجوز االستثناء إال في كالم اهلل خاصة"✍
ليس فأن هذا القول حكاه بعض املتأخرين، [: القواعد]ذكر املصنف يف كتابه  وشذ بعضهم(): قوله

 .مشهورًا عند متقدمي أهل اللغة وال غريهم
  لم ؟ (ال يجوز االستثناء إال في كالم اهلل خاصة): قالو 

هو العامل مبا خيرج من دالئل األلفاظ، وأما غريه من اآلدميني فإنه رمبا ال  -ع زَّ و ج لَّ -ألن اهلل : قالوا
ا بدخول املستثىن من امل

ً
 .وهذا الكالم يف غاية السقوط .ستثىن منهيتم كالمه، وال يكون عامل

 ."مسألة"✍
 ألنه سبق معنا أن من الشروط:ه املسألة أورد فيها املصنف شروط االستثناء، ال مجيع الشروط؛ هذ

املصنف لذلك الشرط  يرادولعل السبب يف عدم إأنه ال بد أن يكون املستثىن منه من جنس املستثىن، 
 يف الشروط للخالف القوي الذي سبق ذكره، رمبا مع أنه سيورد خالفًا أيًضا بعد قليل.

 ."شرط االستثناء"✍
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صطالحي الذي يكون به ختصيص العموم، وليس ؛ أي شرط االستثناء اال)شرط االستثناء(قوله: 
 و االستثناء اجملازي، وإمنا االستثناء االصطالحي.أاالستثناء املنقطع، 

 ."االتصال لفظًا أو حكًما"✍
ون ملستثىن منه لفظًا، مبعىن أن يكهذا هو الشرط األول، وهو أنه ال بد أن يكون االستثناء متصاًل با

 .املواالة واالتصال ودجمتوالًيا بعده، هذا معناه، و 
قالوا: ومعىن كونه متصٌل حكًما؛ أي أنه يوجد انفصاٌل لكن هذا االنفصال ملغيٌّ،  )أو حكًما(

إال  -أوصافهم-)جاء الرجال الطوال الكبار قالوا: مثل التنفس، ومثل السعال، ومثل صلة الكالم، 
 فيكون من باب الصلة، من املستثىن منه وهكذا.  فالنًا(

 ومثله أيًضا حنو ذلك من األشياء اليسرية العادية مثل بلع الريق وغريه كما سبق.
 االتصال لفظًا. :إذن هذا األمر األول

 وهذا االتصال حكًما. األمر الثاني:

 ."بعكانقطاعه بتنفس  أو سعال  ونحوه عند األكثر، كسائر التوا"✍
كسائر ): ، قولهكسائر التوابع()؛ أي عند األكثرين، وسيأيت من خالف فيه عند األكثر(): قوله

 .؛ أي توابع مثل املبتدأ واخلّبالتوابع(
 : تحتمل احتمالين كسائر التوابع()وتعبيره 

 ًة ؛ ألن التوابع جممٌع على أنه ال بد أن تكون متصل(كسائر التوابع )أن مراده ب: االحتمال األول
 يف التعليل.ببعضها، وهذه طريقة الطويف وغريه 

 ؛ (التوابع )فريى أن التوابع ملحقٌة باالستثناء، وقصده ب :ولكن الشيخ تقي الدين له تفصيل
 .أي التوابع التخصيص، وهي الصفة، والغاية، وغريها

د  أن سائر التوابع تأخذ حكم االستثناء : -ر محم ُه اهلل ت  ع اىل  -قد ذكر الشيخ تقي الدين ف فيما لو ُوجم
وبينها وبني  (حىت، أو بشرٍط، أو بصفةٍ  )فيها انفصال، فيجري فيها اخلالف، فلو كان االستثناء ب
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خُيرَُّج فيها اخلالف، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وذكر أنه يُبىن عليه : املستثىن منه فصل، فنقول
 [.املسودة]مسائل كثرية جدًّا، وأطال يف تبيينها يف 

 ."إلى شهر ن عباس  وعن اب"✍
 -رضي اهلل عنه–بدأ يشرع املصنف يف األقوال املقابلة لقول األكثر، فأورد أوهلا وهو قول ابن عباس 

أنه يكون إىل شهر، ونسب هذا القول البن عباس، ومل أقف عليه مسنًدا عن ابن عباس، وإمنا وقفت 
د إىل سعيد بن جبري، ويف الغالب، التقدير بشهر مسن ،عليه عند ابن حزٍم مسنًدا إىل سعيد بن جبري

 .-مارضي اهلل عنه–أن سعيد بن جبري يأخذ فقهه عن عبد اهلل بن عباس 
 ."وقيل: سنة"✍
أن ابن عباٍس قال جبوازه سنًة، وهذا : هذا القول مسند البن عباس؛ أي وقيل وقيل: سنة(): قوله

إن إسناده : ، وقالراينالزريده القول رواه ابن جرير الطّبي، وسعيد بن منصور يف سننه، وصحح إسنا
 .صحيح عن ابن عباس

 ."وقيل: أبًدا"✍
؛ أي مطلًقا، ولو طالت املدة، كذا أبًدا()؛ أي والقول الثالث عن ابن عباس وقيل: أبًدا(): قال

 .[احمللى]قيده بالتأبيد أبو اخلطاب، وقد أسنده عن ابن عباس ابن حزم يف 
قمل ت عن اإلمام أمحد، وأنكرها بعض احملققني، فالذي نقل هذه هي روايٌة نُ  أبًدا()والتقدير مطلًقا 

: هذا امسه، فقال[ املفردات يف األصول]الرواية هو القاضي أبو احلسني بن أيب يعلى يف كتاٍب له امسه 
أنه يصح االستثناء يف اليمني باهلل مع انقطاع ميينه،  :إن أمحد اختلفت عنه الرواية، إحدى الروايتني

روايًة ألمحد، وقد أنكر هذه الرواية ابن رجب،  هاوهو مذهب عبد اهلل بن عباس، ونسب: الوأطلق، ق
أين فهمت : هذا لفظه حبروفه؛ لكيال يقولون: فلما حكى قول القاضي أيب احلسني بن أيب يعلى قال

عن  ي  كم وهو ظاهٌر أن الرواية األوىل كما حُ : }هذا لفظه حبروفه، مث قال ابن رجب: كالمه، وإمنا قال
ابن عباس من صحة االستثناء يف اليمني وإن طال الفصل، وال أعلم أحًدا من األصحاب حكى ذلك 

ب عن أمحد، إال ما حكاه { عن أمحد نعم ُحكمي ت أقوال، لكن ليس مطلق، مل يقل به أحٌد فيما ُنسم
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ها قد أخطأ أبو احلسني بن أيب يعلى، وهذا يدلنا على أن هناك روايات قد تنسب ألمحد، ويكون ناسب
 .انعم، هناك رواية ستأيت إن شاء اهلل يف األقوال اليت بعده. يف ذكر قيد
 ."أربعة أشهرإلى وعن سعيد بن جبير: "✍

، فذكر أن [احمللى]نعم، هكذا نقله املصنف، وقد أسنده أيًضا عن سعيد بن جبري ابن حزم يف 
 {.إن شاء اهلل فقد استثىن إن قال بعد أربعة أشهرٍ : }سعيًدا قال
 ."والحسن في المجلس، وأومأ إليه إمامنا في االستثناء في اليمين وعن عطاء  "✍

وهذا األثر { ثنياه ما مل يكن بني ذلك كالم إذا اتصل}: جاء عند عبد الرزاق أن احلسن قال له
 .؛ أي يف اجمللس، ومل يفصله يف كالم(إذا اتصل)من احلسن يدلنا على أن العّبة باالتصال يف اجمللس، 

. (في االستثناء باليمين)هنا؛ أي اإلمام أمحد  (اوأومأ إليه إمامن): املهم عندي يف قول املصنف
ذ  هذا اإلماء مما نقله أبو  ذ  هذا اإلماء، طبًعا، واإلماء هو املفهوم، يقابله النص من كالم أمحد، ُأخم ُأخم

مث سكت قلياًل، مث قال: إن شاء اهلل، فقال طالب عن اإلمام أمحد أنه سئل: أن الرجل إذا حلف باهلل 
أمحد: فله استثناؤه. هذا نصٌّ من أمحد، أو كما عّبَّ القاضي أبو يعلى قال: }وظاهر هذا جواز الفصل 

ولذلك مسوه  بزمٍن يسرٍي ما دام يف اجمللس{ فحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على احتاد اجمللس؛
 .اقً طلمذه الرواية اإلطالق أخذ من ه ىعلي يبأ بن سنيحلا بوأإماًء، ولعل ابنه 

لكن احلقيقة أن هذه الرواية مل يفهم منها ذلك على اإلطالق، فقد رده ابن عقيل، فإنه ملا ذكر فهم 
ل يف شيخه أيب يعلى هلذه املسألة، قال: }وليس يظهر من ذلك ما يوجب اختالفًا؛ ألن أمحد سهَّ 

مواًل على اليسري، وال يعد فصاًل طوياًل، اليمني إذا سكت قلياًل، مث قال: إن شاء اهلل، وهذا يكون حم
 فكأنه سكوت يسري مبثابة السعال والتنفس، وحنوه{ هكذا محله عليه ابن عقيل.

عنه أن شيخه كان جيمع بني الروايات،  ل  قم والعجيب، أن ابن عقيل قد أنكر على شيخه مرًة فيما نُ 
، فحمل املطلق على املقيد، فردَّ عليه فإذا جاءت روايتان عن أمحد مجع بينهما، وجعلهما روايًة واحدة

 . {بل الواجب أن تنزل كل مسألٍة يف حملها}تلميذه ابن عقيل، وقال: 
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ى روايتني عن أمحد، وتلميذه مجع بني الروايتني  هذه املسألة انقلبت الصورة، فالقاضي محلها عليف
فجعلهما روايًة واحدة. وهذا يدلنا على أن هذه القواعد إمنا هي قواعد أغلبية من جانب، ومن جانب 
آخر هي قواعد ذوقية إن صح التعبري، فقد تكون الذائق أحيانًا يرى لدالئل معينة تنقدح يف ذهن 

 ة لألقوال أوىل.شخٍص أن اجلمع أوىل، أو أن احلكاي

مجاعة  ن قال هبذه الروايةوممإذن هذه الرواية اليت نقلت عن أمحد، هذه الرواية يف احلقيقة رواية قوية، 
اإلرشاد[ ابن أيب موسى عن بعض أصحاب أمحد، وجزم هبا ]من أصحاب أمحد، فقد نقلها صاحب 

 لقول الثاين الذي بعد هذه. عنه، وقيل: إن قول الشيخ تقي الدين هو ا ل  قم الشيخ تقي الدين فيما نُ 

 كالم أم ال؟ت في المجلس الواحد عدم الفصل بوهل يلزم إذا كان

 .{أنه ولو تكلم فإنه يكون مستثنًيا: }جزم أبو الفرج الشريازي يف ]املبهج[

وأما الزركشي ففي شرح ]اخلرقي[ قال: }جيب أن حُتم ل على االتصال، فيكون هلا قيدان: عدم 
 لس{.التكلم، واحتاد اجمل

 القول األخري.

 ."آخر وقيل: ما لم يأخذ في كالم  "✍

هذا الذي محله عليه الزركشي كما ذكرت لكم قبل قليل،  (وقيل: ما لم يأخذ في كالم  آخر): قال
وهذا هو قول الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يقول: ما دام يف جملٍس، ومل يؤخذ يف كالٍم 

اء، واحلقيقة: أن هذه الرواية رواية منقولة عن أمحد وصرحية جدًّا، فقد محل آخر، فإنه جيوز له االستثن
ن  و  زُ غ  اهلل أل   و  ، ًشاي  ر  ن  ق ُ و  زُ غ  اهلل أل   و  »: -ص لَّى اهلل ع ل ْيهم و س لَّم-حديث ابن عباس حينما قال النيب 

ص لَّى اهلل -ومل يغزم، ومل ينقل أنه « إ ن  ش اء  اهلل»مث سكت، مث قال: « ًشاي  ر  ن  ق ُ و  زُ غ  اهلل أل   و  ، ًشاي  ر  ق ُ 
ا نُقمل تحنث أ -ع ل ْيهم و س لَّم  .و كفَّر، فدل على أن هذا االستثناء مقبول، وهكذا أحاديث كثرية جدًّ
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وليس مطلًقا كما قال ابن عباس، فأقرب أمٍد وجدنا أن الشارع اعتّبه يف  بيوهذا االستثناء عن قر 
 قرب األلفاظ هو احتاد اجمللس، لكن بشرط أال يتكلم بكالٍم يفصل عنه.

اختارها الشيخ تقي الدين، مثرهتا غالًبا يف األميان، وسيأتينا مسألة النية وقلت لكم: أن هذه الرواية 
 إن شاء اهلل بعد قليل، لكن يف األميان مثاًل، ويف الطالق كذلك، وحنوها.

 ."وتشترط نية االستثناء عند األكثر"✍

رواية يف (؛ أي عند أكثر أهل العلم وهو املذهب، وهناك تشترط نية االستثناء عند األكثرقوله: )
أن هذا هو ظاهر كالم املتقدمني، وأن بعض املتأخرين  الزريرايناملذهب: أنه ال تشرتط النية، وقد نقل 

يوافقهم كأيب حممد، ونقل القاضي أهنا متوجهة، يعين يتوجه أنه ال تشرتط النية يف االستثناء، وقد أطالوا 
شي، وممن أطال على ذلك أيًضا الشيخ هل هذا القول يعين صحيٌح أم ال، ممن أطال على ذلك الزرك

 .تقي الدين

 وعلى العموم، فإن نية االستثناء نيتان؛ لكي نفهم المسألة:

 :هنا باتفاق.إ يكون خطأً، فهذه جيب أن نقول: نية التلفظ به، بأال النية األولى 
 :هي املسألة النية اليت تكون سابقًة له؛ أي قبل التلفظ باالستثناء نفسه، فهذه  والنية الثانية

 اليت تكلم عنها املصنف.

  فرَّع فقال الشيخ:مث

 صح ولو بعده؟ أقواليتثنى منه، أو من أول الكالم، أو هل تشترط قبل تكميل المسو "✍
 ."ثالثة

عند اشرتاطها؟  يف التفريع يف مسألة نية االستثناء مىت يكون وقتها -ر محم ُه اهلل ت  ع اىل  -شرع املصنف 
 :فذكر ثالثة أقوال
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( يعين أن نية االستثناء جيب أن تكون )أنها تشترط قبل تكميل المستثنى منه :القول األول -
موجودًة عند املتكلم قبل أن ينهي آخر حرٍف من حروف املستثىن منه، فلو أن رجاًل قال: واهلل ال 

ستثىن فال بد أن يكون قد نوى قبل انتهاء كلمة طعام من التلفظ، إذ لو فصل بني امل (أكلت طعاًما
بفاصٍل يسرٍي، أو بصلٍة وحنو ذلك فإيراده النية يف هذه األثناء تكون بعده، فال يصح منه واالستثناء 

ذهب، باعتبار أنه قد قاله االستثناء، فحينئٍذ حينث. هذا القول األول، وهذا القول يف احلقيقة هو امل
 .األكثر

يف ]احملرر[، واآلدمي يف ]املنور[ كذلك، وابن ممن جزم بذلك القاضي أبو يعلى، وأبو الّبكات اجملد 
 محدان، والدجيلي يف ]الوجيز[، والطويف، وذكر املؤلف يف ]القواعد[: أنه املذهب.

أنتم )( فلو قال رجٌل لزوجه: أن نية االستثناء تكون شرطًا عند أول الكالم)القول الثاني:  -
، وهي أول الكالم ، فيجب أن تكون النية موجودًة (طالٌق ثالثًا إال واحدةً  عند لفظ اهلمزة من أنتم

 الذي تكلم به. 

يف كتابيه ]الفروق[ وأطال يف التدليل له، بل قال يف كتابه ]الفروق[:  وهذا القول جزم به السَّاُمِري
مث ، -ع زَّ و ج ل-يما بينه وبني اهلل }ال أعرف يف هذه املسألة رواية، وعندي أنه ال ينفعه االستثناء ف

طبًعا كن ل يعين به أبا حممد اجلويين، أنه حكى اإلمجاع على هذه املسألة.حكى عن بعض الشافعية و 
يف تلخيصه لكتاب ]الفروق[ للسَّامري،  راين، فقد رد على هذا اإلمجاع الزريهذا اإلمجاع غري صحيح

اط إن اشرت هذا القول فقال:  ا خالف معروف ومشهور{ مث إنه ضعفوقال: }إن هذه املسألة فيه
)ق( أنتم طالٌق ثالثًا، قال: ال دليل  للنطق للهمزة إىل حني الفراغ من ال نةً السامري للنية أن تكون مقار 

 الكالم.عند أول  إطالق كالم الفقهاء إمنا هو وجود النية، ال وجودها عليه، وإمنا

أنه ال بد أن تكون نية االستثناء موجودًة، لكن جيوز أن : القول الثالث الذي أورده المصنف -
أن تكون بعد تكميل ما أحلق به؛ أي تكون موجودًة عند أول الكالم، وعند انتهاء املستثىن منه، وجيوز 

فهوم كالم ابن قدامة، وقالوا: إن موهذا القول قيل: إنه هو املفهوم من كالم ابن  .عند إيراد االستثناء
االستثناء، فأيت االستثناء بعد ذلك لصح. قيل: إن هذا هو  اميينه وتلفظه هبعند متام  قدامة أنه لو نوى
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النية، فالذين قالوا: ال تشرتط النية حُيم ل  إنه ال تشرتطمفهوم كالمه، وحُيم ل عليه القول الذين يقولون: 
 قوهلم على هذا القول الثالث.

 ".االستثناء إال نطًقا عند األكثر مسألة: ال يصح"✍

 وهو أنه ال بد أن يكون االستثناء منطوقًا، وال يكون بالنية. هذا هو الشرط الثالث:

يف كتب األصول يقولون: }ال يصح وقبل أن نتكلم عن هذه املسألة لكي نفهم هذه املسألة 
 كتب الفقه يصححون االستثناء نطًقا، فكيف جنمع بني األمرين؟االستثناء إال منطوقًا{، بينما يف  

 إن االستثناء نوعان:نقول: 

 إما أن يكون استثناًء من لفٍظ عام. 
  إما أن يكون استثناًء من عدد. و 

فاملشهور من مذهب أمحد وأصحابه: أن االستثناء من اللفظ العام جيوز بالنية، وسيأتينا إن شاء اهلل 
 بالنية. ينما االستثناء من العدد ال جيوزص بالنية، بتفصيله يف التخصي

ال آكل طعاًما، واستثىن طعاًما )، أو قال: (رجٌل قال: نساؤه طوالٌق، واستثىن يف قلبه فاطمة) ثاله:م
، واستثىن واحدًة (نساؤه األربعة طوالقٌ )، فالنية خمصصة، ويقولون: يُقب ل، لكن لو قال: (بعينه يف نيته

والنية  اخلروج،د من اإلتيان باستثناٍء يدل على قالوا: ألن العدد قوي، فال ب ريح اللفظ،ال يُقب ل، إال بتص
 ضعيفة يف اإلخراج. 

نقول: ال يصح. إذن هذا هو  (باق الثالثة، مث نوى واحًدا منهاال آكل هذه األط)ومثله لو قال: 
يكون حممواًل على  -هلل ت  ع اىل  ر محم ُه ا-فإن ما يتكلم عنه املصنف  :وبناًء على ذلكتقرير املسألة فقًها، 

ما يذكرونه يف كتب األصول، مع ما ذكروه يف كتب  ضبطن العدد فقط، ال مطلًقا؛ لكي يناالستثناء م
 الفقه؛ ألن مسألة التخصيص بالنية جائز، وسيأيت إن شاء اهلل.

 .: )وال يصح االستثناء إال نطًقا(قال املصنف: الشرط الثالث
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 :وم عند الجميع يقولون: هو درجاتوالنطق يعني كما هو معل

 .أوله باعتبار الدنو، أدناه يعين: أن حيرك لسانه وشفتيه ولو مل ُيسممع نفسه -

 .مث أعلى منه: أنه ُيسممع نفسه -

 .مث أعلى منه: أنه ُيسمُع من جبانبه -

م، مث أعلى منه: أن جيهر به فيسمعه احلاضرون، وهكذا إىل العلو الذي يكون لدرجة املؤذن واإلما -
 بصوٍت عاٍل.اجلهر فإنه يستحب له 

 هناك خالف في المذهب في درجة النطق التي يجب اإلتيان بها في االستثناء:

ُيسمع فيه نفسه. هذا املشهور عند  : أنه ال بد أن يكون نطًقافالمشهور عند المتأخرين -
 املتأخرين؛ ولذلك أغلب املسائل اليت فيها نطق يشرتطون أن ُيسمع نفسه.

: أنه ال يلزم أن ُيسممع نفسه؛ ألن أقل الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذهالرواية و  -
، فمن حرك شفتنيالو  سانللاالكالم يف حق اآلدميني هو وجود الصوت، وأقل الصوت يكون بتحريك 

وهذه  .كون استثناءً فإن ما صدر منه يكون كالًما وصوتًا، وبناًء عليه فييه من اآلدميني، لسانه وشفت
 .املسألة فقط فائدة فقهية أوردهتا هنا

(؛ أي عند أكثر أهل العلم من أصحاب أمحد عند األكثر: )-ر محم ُه اهلل ت  ع اىل  -وقول املصنف 
وغريه، وأما أمحد فقد نص عليها، فقد قال أمحد فيما نقله ابن أيب موسى عنه أنه قال: }وال جيوز 

 .{االستثناء حىت يتكلم به

أمحد ملا سئل أجيوز للرجل أن يستثين يف نفسه؟ قال: ال، حىت : }ونقل إسحاق بن منصور أن
. وهذا الذي نص عليه أغلب أصحاب أمحد، بل إنه قيل: إنه مذهب األربعة كما قال ابن {يتكلم

 مفلح وغريه.

 القول الثاين.
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 ."قياس مذهب مالك صحته بالنية: وقال بعض المالكية"✍

( وهذا القول الذي حكاه لمالكية: إن قياس مذهب مالك  أنه يصح بالنيةوقال بعض اقال: )
املصنف عن بعض املالكية منقول يف كتبهم، ولكن حمل هذا القول كما قيده ابن مفلح يف االستثناء يف 
اليمني فقط دون ما عداها، يف االستثناء يف اليمني فقط، وأما مذهب أمحد فإهنم ال جييزون يف املشهور 

أنه يصح االستثناء ييد بالنية إال ما جاء عن ابن القيم، فقد أطال ابن القيم يف ]إعالم املوقعني[: التق
إنه ال فرق بني االستثناء يف العموم، و االستثناء يف العدد، }يف األميان بالنية، وقد قال ابن القيم: 

 وقعني[.فيصح االستثناء بالنية{ هذا كالم ابن القيم، وأطال عليه يف ]إعالم امل

 فُ ل  ح   أ  اهلل ال   اء  ش   ن  اهلل إ  و  » :-عليه السالم-ويجوز تقديمه عند األئمة األربعة، كقوله "✍
 ."عليه متفقٌ  الحديث« ينم  ى ي  ل  ع  

فإن هذه اجلملة  وبناًء على ذلك(؛ أي تقدمي االستثناء على املستثىن منه، : )ويجوز تقديمهقال
 ستثىن عن املستثىن منه.نستفيد منها أنه ال يشرتط يف االستثناء تأخري امل

ى ل  ع   فُ ل  ح   أ  اهلل ال   اء  ش   ن  اهلل إ  و  »أنه قال:  -ص لَّى اهلل ع ل ْيهم و س لَّم-كم يف حديث النيب   مثاله:
فاالستثناء هو التعليق على املشيئة، وقد ذكرت لكم: أن الفقهاء يسمون التعليق على املشيئة « ينم  ي  

 .استثناًء، وهذا هو املراد، فحينئٍذ جيوز تقدميه

 (.الحديث الذي رواه الشيخانقال: )

  :(فقط عندي مسألة في مسألة قوله المصنف: )عند األئمة األربعة

يدلنا على أن املسألة فيها خالف، وأن هذا اخلالف عند  عند األئمة األربعة(تعبري املصنف بأنه )
 شيبة يف غريهم، وهو كذلك، فإن اخلالف يف هذه املسألة منقوٌل عن شريح، فقد روى ابن أيب

فإن شرحًيا  وبناًء على ذلك،أن شرحًيا قال: }إذا بدأ بالطالق وقع حنث أو مل حينث{،  [املصنف]
يرى أنه إذا تقدَّم املستثىن منه على املستثىن يف صيغة التعليق فقط، فإنه ال يؤثر؛ أي ال يؤثر االستثناء، 
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م املتقدمون، فإن إبراهيم النخعي ملا شريح أنكره أهل العلبه  ح حينئذ{ وهذا القول الذي قالوال يص
 نُقمل  له قول شريح، قال: }وما يدري شريح؟{ إنكارًا منه هلذا القول.

}يذكر روايًة عن  -هكذا قال–وقد نقل الشيخ تقي الدين أن هذا القول قوٌل ضعيف، وأنه يُْذك ر 
أجدها موجودة يف كتب  أمحد{ فنقله؛ يعين منقولة يف بعض الكتب }أنه رواية عن أمحد{، ولكن مل

 األصول.

 ".إجماًعا استثناء الكل باطلٌ : مسألة"✍

(؛ استثناء الكل باطلبدأ يتكلم املصنف عن شروط املستثىن منه من حيث العدد، فذكر أواًل: أن )
جاء الرجال )أي ال يصح لشخص أن يستثين الكل؛ ألنه تكون اجلملة ال فائدة منها، كأن يقول رجٌل: 

 ما يصح، فاجلملة تكون حينئٍذ غري مثمرة. (إال الرجال

واهلل ال آكل )، أو رجٌل حلف، فقال: (لو أن رجاًل قال لزوجه: هي طالٌق ثالثًا إال ثالثًا)ومنها: 
 .. فنقول حينئٍذ: ال يصح هذا االستثناء، ويكون باطاًل (طعاًما إال طعاًما

ة األوىل، فمن قال لزوجه: هي طالق االستثناء، وتثبت اجلمل يلغواىن قولنا: إنه يكون باطاًل؛ أي ومع
تطلق واحدة أو ثالثًا على حسب اجلملة. ومثله يقال أيًضا ا، أو طالٌق واحدًة إال واحدة، ثالثًا إال ثالثً 

 يف استثناء اليمني.

املوفق يف ]املغين[، والزركشي، وابن ، منهم ( هذا اإلمجاع حكاه كثري من أهل العلم)إجماًعاوقوله: 
 .ي يف ]شرح التلقني[ر  م املاز  مفلح، ومن غريه

 ضبطه الفتح والكسر املاز رمي، واملازمرمي، ولكن األفصح عندهم املاز رمي بالفتح.يصح واملازري 

 ".ثم إذا استثنى بعده، فهل يبطل الجميع؟ ألن الثاني فرع األول"✍

وليست ( هذه يف احلقيقة مسألتان إذا استثنى بعدهثم )أن نأخذ األقوال، انظر معي، قوله: قبل 
 مسألًة واحدة؛ ألن إحدى املسألتني مبنية على األخرى.
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 : هل يصح االستثناء من االستثناء أم ال؟المسألة األولى: وهي مسألة

، (جاء القوم إال الرجال( )جاء القوم إال الرجال إال زيًدا)شخٌص يقول:  ، فاستثىن من القوم الرجال 
ثناء صحيح، وجزم به، ال أعلم أن إن االستثناء من االست، فاستثىن من الرجال زيًدا، يقولون: (إال زيًدا)

 .أحًدا خالف فيه، لكن مل أقف على أحٍد خالف فيه

 االستثناء. نوقبل أن ننتقل لما بعده إذن نفهم فائدة االستثناء م

 االستثناء الثاينألوىل، فاالستثناء األول جيعل اإلثبات نفي، و ليعيد اجلملة من استثناء  االستثناء
 إن شاء اهلل آخر مسألة اليوم، وهي مسألة النفي واإلثبات.ستأيت وهذه . جيعل النفي إثباتًا

 إذن عرفنا املسألة األوىل: أن االستثناء من استثناء صحيح.

إذا كان هناك استثناءٌ من استثناء، وكان االستثناء األول باطاًل، فما حكم االستثناء انظروا معي، 
 الثاني؟

االستثناء فاالستثناء األول باطل،  (ٌق ثالثًا إال ثالثًا إال واحدةً هي طال)ه: : رجٌل قال لزوجمثاله
 الثاني ما حكمه؟

م ُه اهلل ت  ع ال ى-أورد المصنف   ثالثة أقوال:  -ر ح 

هو يعين االستثناء األول باطل ال شك؛ ألنه استثىن الكل، و  فهل يبطل الجميع؟(): قال: أولها -
األول( هذا معىن  االستثناء؛ قال: )ألن الثاين فرعه؛ ألن الذي بعده بإمجاٍع باطل، فيبطل الذي بعد

ء األول، قوله: فهل يبطل اجلميع؟ ألن الثاين؛ أي ألن االستثناء الثاين فرع األول؛ أي فرٌع لالستثنا
اخلالل، عبد العزيز غالم إلمام أمحد مجاعة: منهم أبو بكر أصحاب افقهاء وهذا القول قال به من 

هي طالٌق ثالثًا إال واحدة،  :، فلو أن رجاًل قال لزوجهوبناًء على ذلكوصححه يف تصحيح احملرر، 
إال واحًدا، فيجب عليه عشرة، فإنه تطلق ثالثًا، ولو أن رجاًل قال آلخر: لك عليَّ عشرٌة إال عشرًة، 

 الثاين.غري االستثناء األول و أو 
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 اللحام الحنبلي
 

األول، ونعمل  ألن الباطل كالعدم؛ يعين أننا نلغي االستثناء يرجع إىل ما قبله نأ: لثاني قاللقول اا
 االستثناء الثاين.

: رجٌل قال لزوجه: هي طالٌق ثالثًا إال ثالثًا إال واحدة، فنلغي قوله: األوىل )إال ثالثًا( مثال ذلك
 .تنيفإنه قال: زوجه طالٌق ثالثًا إال واحدة، فتطلق كام؟ طلق

فيكون كأنه األول نلغي االستثناء  (له عليَّ عشرٌة إال عشرًة إال درمهًاأو يف قول املقر: ) ويف قولنا
ألن الباطل )تسعة، أو عليه تسعة، وعلل ذلك قال: عشرة دراهم إال درمهًا، فيكون له قال: له عليَّ 

 وحكوه على هذه الطريقة. ،محدأقوٌل يف مذهب اإلمام أي وجوده كعدمه، طبًعا القول  ؛(كالعدم

جة؟ ننظر مبعىن أنَّا ننظر للنتيجة، ما النتي( أو يعتبر ما يؤول إليه االستثناءات) القول الثالث قال:
أقل من النصف صحيح، وإن كان أكثر من االستثناءات ، فإن كانت أقل من النصف، جمموع هلا

 النصف ألغينا الكل.

فثالث إال ثالث صفر، إال  ( ثالثًا، إال ثالثًا، إال واحدةهي طالقٌ )لو أن رجاًل قال لزوجه:  مثاله:
 .فنصالألن استثىن أكثر من واحدة، طلقة واحدة، فتبقى هلا طلقة واحدة، فنقول حينئٍذ: ال يصح؛ 

، فتكون النتيجة طلقة واحدة؛ ألن ثالثة ناقص (هي طالٌق ثالثًا إال ثالثًا إال ثنتني)لكن لو قال: 
ثالثة صفر، أو احسب من العكس، املستثىن ناقص اثنني يساوي واحد، ونقص الواحد من الكل، 

 فتصبح طلقتني، فحينئٍذ نقول: تصح. واضح املثال أو أعيده؟

على القول الثالث هذا تطلق طلقًة واحدة،  (ٌق ثالثًا إال ثالثًا، إال ثنتنيهي طال)قال لزوجه: رجٌل 
 كيف؟

زوجته طالٌق ثالثًا ) واحدة، فكأنه قال:كم؟   (إال ثالثًا، إال ثنتني)ننظر يف االستثناء وحده، قوله: 
 ، فتطلق ثنتني.(إال واحدة
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على املسألة اليت بعد هذه: لو أن رجاًل قال لزوجه: ، طبًعا املثال الثاين مبين المثال الثاني واانظر 
فننظر يف االستثناء، قوله: ثالثًا إال واحدًة كم؟ ثنتان، ثالثة،  (زوجه طالٌق ثالثًا إال ثالثًا، إال واحدةً )

، فيكون استثناءٌ لألكثر، وال يصح استثناء األكثر. (نيتثنزوجه طالٌق ثالثًا إال )فتصبح اجلملة كأنه قال: 
 يت مسألة االستثناء األكثر بعد قليل.وستأ

إذن فتنظر ما بعد إىل، امجع كل ما بعد إىل األوىل، وأخرج النتيجة النهائية، فإن كانت النتيجة 
النهائية النصف فأقل، أو أقل من النصف، فإنه حينئٍذ نقول: تصح، وإال فيلغو مجيع االستثناء، وهذ 

أصحاب أمحد أخذوا هبذا القول، وهو أن العّبة مبجموع  القول يعين أخذ به الفقهاء املتأخرون من
االستثناءات كلها. نص على ذلك مجاعة منهم صاحب ]املنتهى وحواشيه[ فاملذهب عند املتأخرين 

 . {قول النحاةهو إنه }على األخري. ومما يقويه أن ابن مفلح قال: 

 ".اةواستثناء األكثر من عدد  مسمى باطل، عند أحمد وأصحابه وأكثر النح"✍

( ما زاد عن النصف، وسنتكلم األكثر) هذه املسألة هي اليت يسميها العلماء: استثناء األكثر، واملراد ب
عن النصف بعدها، هل جيوز استثناء النصف أم ال؟ وهذه من املسائل املشهورة جدًّا، وقيل: إهنا من 

 .ذهب أمحد، وستأيت إن شاء اهللمفردات م
)من عدد  تعبري املصنف  )من عدد  مسمى(عن النصف ما زاد عين ( يواستثناء األكثرقال: )

يكون لألعداد، فاخلالف إمنا هو  ؛ ألن االستثناء لنصف إما أن يكون للصفات، وإما أنمسمى(
 .حمصوٌر يف األعداد، وأما الصفات فحكي االتفاق أنه جيوز االستثناء أكثر من النصف

وأكثر بني آدم غاوون، وقول  [42]احلجر:ت  ب  ع ك  م ن  ال غ او ين ﴾﴿إ ال  م ن  ا: -ع زَّ و ج ل-اهلل  قول مثل:
ر  : -ع زَّ و ج ل-اهلل   فهذه طبًعا ال، [3-2]العصر:﴾(3) إ ال  ال ذ ين  آم ُنوا( 2) ﴿إ ن  اإل نس ان  ل ف ي ُخس 

من الصفات، فال تدخل معنا يف  األهنر، فالغاوون هنا أكثر، فقالوا: الغاوون قد تكون أظهتدل، لكن 
 يف األعداد، فيما إذا قال: مخسة وحنو ذلك.لقاعدة، وإمنا قاعدتنا ا

ما الذي ، وال خمصًصا، االستثناءأي ال يكون  )إنه باطل(؛معىن قول املصنف:  : )باطل(قوله
 يكون؟ 
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 اللحام الحنبلي
 

قالوا: يف هذه احلالة يكون رجوًعا عن اإلقرار، والرجوع عن اإلقرار غري مقبول، أو رجوٌع عن إنشاء 
 .(: )إنه باطللرجوع عن إنشاء الطالق غري مقبول، وهذا معىن قوهلمالطالق، وا

هذا هو املذهب الذي جزم به أكثر أصحاب  )عند أحمد وأصحابه وأكثر النحاة(وقول املصنف: 
املغين[: }إن املذهب ال خيتلف، أنه ال جيوز ]اإلمام أمحد كلهم ينصون على ذلك، بل قال املوفق يف 

وهو من مفردات مذهب اإلمام أمحد، ونفي النزاع يف املذهب، نفى النزاع أيًضا  استثناء األكثر{ طبًعا
 غري املوفق، نفاه أيًضا الزركشي يف شرحه على اخلرقي.

( هذه القول الثاين، مع أهنم نفوا اخلالف، نفيهم اخلالف )خالفًا ألبي بكر الخاللمث قال املصنف: 
م ألغوه، وكثريًا ما يلغون اخلالف الذي ال جيري على اخلالل يدل على أهن مع علمهم خبالف أيب بكرٍ 

 القواعد، وهذه من القواعد الواضحة يف املذهب؛ لذلك ألغوا خالف أيب بكٍر يف هذه املسألة.
قوله: )خالفًا أليب بكر( املراد بأيب بكر هنا اخلالل، وعن بعض النسخ اخلطية فيها أبو بكر فقط، 

خلالل، والواجب أن يثبت كلمة اخلالل؛ ألن احلنابلة إذا أطلقوا أبو بدون كلمة اخلالل، ويف بعضها ا
أرادوا شيخه  بن جعفر غالم اخلالل، وإذابكر وسكتوا فيعنون به تلميذ اخلالل أبو بكر عبد العزيز 

املقنع[ ]اخلالل، فيقولون: أبو بكر اخلالل، إال صاحب ]املقنع[ فيما قاله احلارثي، فقال: إن صاحب 
 ساهل، فيسمي اخلالل بأيب بكٍر هكذا من غري نسبة.يت

 (؛ أي أكثر الفقهاء وهو املذاهب الثالثة الباقية كلهم على هذا القول.)واألكثرقال: 
 ."وفي صحة استثناء النصف وجهان"✍

له ) ( فيما إذا كان له نصف، مثل أن يقول:وفي صحة استثناء النصف وجهانقول املصنف: )
لو أن رجل له على آخر ) -عرف املسائلنلكي - ، فهذه استثناء، طبًعا لو قال(ئةعليَّ ألٌف إال مخسم

: تثبت األلف األوىل، والصلة، ل، نقو (ألف، فادعى عليه، فقال الشخص: له عليَّ ألٌف إال ألف
 .يلغو االستثناءو 

 االستثناء ويثبت عليه األلف. على املذهب تلغو (عليَّ ألٌف إال تسعمئةله ) :لو قال
 فبإمجاٍع يصح استثناؤه، فيبقى له تسعمئة. (عليَّ ألٌف إال مئة: )لو قال
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 اللحام الحنبلي
 

 (.له عليَّ ألٌف إال مخسمئة)يبقى عندنا املسألة الرابعة واألخرية وهي مسألتنا هنا: إذا قال: 
 ففيها وجهان:
 أن يصح استثناء النصف. وهو الذي مشى عليه يف ]منتهى اإلرادات[. الوجه األول:

 .نصف، فيكون النصف ملحًقا باألكثر: أنه ال يصح استثناء الذهبالوجه الثاني في الم
وهذا الذي مشى عليه كثري من فقهاء مذهب اإلمام أمحد، منهم ابن أيب عمر، وابن منجى يف 

دة املذهب تقتضي ذلك{ أو قال: شرحهما على ]املقنع[، ومنهم أيًضا الطويف، وقال: }إن قاع
 صحيح مذهبنا ذلك{.ال}

أنه على قواعد املتأخرين من املذهب: أن الصواب القول الثاين، ال ما مشى عليه : الذي يظهر
 لماذا؟صاحب ]املنتهى[، 

ألن عندهم قاعدة املتأخرون يكثرون منها يف غري هذا احملل، يقولون: }إن النصف أكثر، وبناءً عليه 
أكثر ماله، ونصف ماله  جرم فإهنم يقولون: إن من اشتبه يف ماله احلالل واحلرام، فيجب عليه أن خيُْ 
ر احلرام يف ماله، إذن فعلى األكثر، فإذا أخرج النصف، فإنه حينئٍذ برئت ذمته؛ ألنه ال يعرف مقدا

 الواجب أن نقول: إن استثناء النصف ال يصح.عدهتم تلك قا
إلى ، و االستثناء إذا تعقب ُجم اًل بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند األكثر: مسألة"✍

 ."حنفيةاألخيرة عند ال
البحث فيها، وقيل: إن احلقيقة أهنا ال تستحق هذا البحث؛ أطالوا هذه املسألة من املسائل اليت 

 ألهنا إمنا تفريعاهتا يف فرٍع أو فرعني أو ثالثة، لكن منر على هذه املسألة.
هنا (؛ يعين لو أن مجاًل وردت متوالية، واملقصود باجلمل )االستثناء إذا تعقب ُجم اًل الشيخ يقول: 

وإمنا املراد ليس املقصود هبا اجلملة التامة من املبتدأ واخلّب والفعل والفاعل، كما هو اصطالح النحويني، 
، سواًء كانت أمساًء، أو كانت ألفاظًا دالًة على معىًن مفيد، فكل ما كان ذا عدٍد، باجلملة هنا العدد

كون اللفظة دالة على ذي عدد، وليست فإنه يكون كذلك؛ يعين أن تكون اللفظة دالةٌ على ذي عدد، ت
 على أمساء مفردة بأشخاص.
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أي أن اجلمل تكون معطوفًة بالواو، وتعبري  االستثناء إذا تعقب جماًل بالواو العاطفة(؛قوله: )
أن هذا التقييد يقتضي قصر  :هنا احلقيقة أنه تبع فيه بعض األصوليني، وقد ذكروا )الواو( املصنف ب

؛ ألن الواو تقتضي اجلمع املطلق مع الرتتيب وسبب ذلكبالواو دون ما عداها،  احلكم على املعطوفات
 كما تقدم معنا يف معاين احلروف؛ ولذلك فإنه ناسب أن يكون احلكم خاصًّا هبا فقط.

أن أصحاب أمحد يطلقون هذه القاعدة بدون التقييد بواو العاطفة،  :ولكن ذكر مجٌع من احملققني
)الفاء(، فإن احلكم فيها سواء، قرر ذلك  )مث(، أو ب ، أو ب(الواو )كان العطف بوبناًء على ذلك فسواء  

الشيخ تقي الدين يف ]املسودة[، وكأنه مال لقوله الكناين يف شرحه ل]املختصر[، الكناين العسقالين 
 ]املختصر[. يف شرحه ل
ثىن من مجيع مجله (؛ أي عاد االستثناء إىل مجيع اجلمل املتقدمة، فيكون مستعاد إلى جميعهاقال: )

  بشرطين:كلها(، 
 أنه ال بد أن يكون االستثناء صاحلًا ألن يعود للجميع، فقد ال يصلح هلا مجيًعا.الشرط األول : 
 أنه ال بد أال يرد دليل يدل على خالف ذلك.والشرط الثاني كذلك : 
نصور، إسحاق بن ممسائل طبًعا نص عليه اإلمام أمحد، فجاء يف  عند األكثر(؛قول املصنف: )و 

س ل  ج   ي  ال  ، و  ه  ل  ه  ي أ  ل  ف  جُ ل الر  جُ م الر  ؤُ  ي   ال  »: -ص لَّى اهلل ع ل ْيهم و س لَّم-أن أمحد سئل عن قول النيب 
فقال: }أرجو أن يكون االستثناء على كله{؛ أي على كل ما سبق، فإذا « ه  ن  ذ  إ   ب  ال  إ   ه  ت  م  رُ ك  ى ت  ل  ع  

 استأذن فإنه يسقط.
مجيع النصوص الشرعية، فإن بعض النصوص واحلقيقة أن هذا القول عليه غالب النصوص الشرعية ال 

الشرعية ال تدل على ذلك. وهذا هو حتقيق املسألة، فليست كل النصوص الشرعية عليه، وال على 
ه دلياًل يدل على اختصاص ، فإذا ترددنا يف استثناٍء تعقَّب مجاًل وليس عندناوبناًء على ذلكخالفه، 

ننا نلحقه بغالب معهود الشرع، ال أهنا قاعدٌة لغوية، فاللغة باجلملة األخرية، أو جبميع اجلمل، فنقول: إ
ألفاظ الشارع تدل على ذلك. وهذا االستقراء طريقة لبعض أهل معهود جتيز األمرين مًعا، ولكن غالب 

وهذه طريقة كثري من العلماء املفسرين احملققني الذين يعنون باستقراء  .العلم يف استقراء أساليب القرآنية
 .على نسق واحد، وبلساٍن عريب مبنيلقرآن جاء الدالئل، إذ ا
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أن من تأمل القرآن وجد أن : }وأشار هلذا املعىن الشيخ تقي الدين يف ]جمموع الفتاوى[، فقد ذكر
، يقول الشيخ: {غالب االستثناءات املوجودة يف القرآن والسنة إذا تعقبت مجاًل وجدهتا تعود إىل اجلميع

نة وكالم العرب يعود إىل االستثناء جلميع اجلمل، فاألصل إحلاق وإذا كان الغالب على الكتاب والس}
 .{الفرد باألعم الغالب، ال أهنا قاعدة مطردة؛ أي أننا جنيز ذلك، لكنه استثىن

 القول الثاين.
إن تبين إضراٌب عن األولى : من المعتزلة ومعناه قوُل القاضي في الكفاية وقال جماعةٌ "✍

 ".فلألخيرة وإال فللجميع
أي وإىل اجلملة األخرية عند احلنفية؛ ألن األخرية هي أقرب  وإلى األخيرة(ل الثاين، قوله: )القو 

 الضمائر، وسيأتينا أيًضا اخلالف يف الشرط.وا يف مذكور كما قال
ومعناه ( من هؤالء أبو احلسني البصري، وقبله عبد اجلبار، فقال: ))وقال جماعةٌ من المعتزلةقال: 

)إن تبين إضراٌب عن سأرجع لتعليق معىن كالم القاضي يف ]الكفاية[  [(قول القاضي في ]الكفاية
 األولى، فلألخيرة، وإال فللجميع(. 

 يعين أن ختتلف أنواع اجلمل، فيكون لكل مجلٍة نوع. : )إن تبين إضراٌب(قوله
 فيكون لألخرية. فلألخيرة((؛ أي عن اجلملة األوىل، )إن تبين إضراٌب عن األولقال: )

 أي وإن مل يكن يف اجلملة إضراٌب، فإن االستثناء يعود للجميع. وإال(؛)
، (مأكرم )، فاألوىل (م قريًشا، وجاء القوم إىل زيًدارم أكْ ): بأن يقول مثاًل: ومث لوا بوجود اإلضراب

 ، فهنا يف إضراب الختالف األنواع.(جاء القوم)والثانية 
يبدو أن املصنف مل يقف  في ]الكفاية[(ومعناه قول القاضي : )-ر محم ُه اهلل ت  ع اىل  -قول املصنف 

]املسودة[، فقد ذكر الشيخ عبد احلليم:  على ]الكفاية[، وإمنا اعتمد على ]املسودة[ وهو كثري الرجوع ل
رج ع إليه، وسكت، مث جاء تلميذه وهو الشيخ تقي الدين، فذكر قال: ]الكفاية[ كالًما يُ يف أن 

، وهذا الذي {بني اجلملتني من جنٍس، ومن جنسني}وحاصل كالم القاضي يف ]الكفاية[ أن يفرَّق 
 فهم منه املؤلف أنه مبثابة قول املعتزلة.
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 ."الوقف: عن األشعرية وحكي"✍
طبًعا إىل أن يدل الدليل على رجوع االستثناء جلميع اجلمل أو  ُحك ي عن األشعرية الوقف()

ومنهم الغزايل، وجزم القاضي أبو ألحدها. وهذا التوقف قال به كثري من األشاعرة، منهم: الباقالين، 
 يعلى أنه قول األشعرية.

 ".قال أبو البركات"✍
 يعين صاحب ]املسودة[ اجملد بن تيمية.

 ."وعندي حاصل قول األشاعرة يرجع إلى قول الحنفية"✍
 لماذا؟ أن حاصل قول األشاعرة يرجع إلى قول الحنفية( :وعنديقوله: )

توقف بني قول احلنفية، وبني قول اجلمهور، واحلنفية يقولون: قال: ألن قول احلنفية ألهنم يقولون: ن
 يعود آلخر اجلمل.

فيأخذون به، وما زاد عن قول احلنفية مشكوٌك فيه، وهذا معىن  وقول احلنفية متيقن عن القولني،
( طبًعا هذا رأي أيب الّبكات، وعندي حاصل قول األشاعرة يرجع إلى قول الحنفيةيب الّبكات: )أقول 

نه بإمجاع أهل العلم إن االستثناء إذا تعقَّب إقول األشاعرة باطٌل باإلمجاع، ف نما ابن عقيل يقول:بي
، فرمبا مل يلتفت هلذا املعىن الذي التفت إليه اًل جيب العمل به، وأنه ج  مُج   ليٌّ يف معناه، واضٌح فيه مبنيَّ

 أبو الّبكات.
 ."وقال المرتضى باالشتراك اللفظي، كالُقرء والعين"✍

( هذا مرتضى املوسوي، يسمونه الشريف املرتضى، له كتب األصول موجودة، وقال المرتضىقوله: )
 .الطويف يف نقل كالم املرتضى ع  بم وله كتب أيًضا يف اللغة وغريها، واملصنف ت  

 )كالقرء والعين(.مبعىن أنه يكون )وقال المرتضى باالشتراك اللفظي( يقول: 
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ثناء إذا تعقب مجاًل معطوفًة بالواو أو بغريه على اخلالف، فإنه رتضى هذا يعين أن االستاملكالم 
يكون مشرتك الداللة، فيكون حمتماًل أن يعود للكل، وحمتماًل أن يعود إىل اجلملة األخرية فقط، فيكون 

 مشرتًكا بينهما.
ينم  بنيَّ ذلك الطويف؛ ألن الطويف هو الذي عُ  :المرتضى هذا، وبين قول األشاعرة الفرق بين قول

من  ،توقٌف اشرتاكييرى أنه  بذكر قول املرتضى، أنه يقول: إن قول املرتضى هذا الشيعي أو اإلمامي
 .وقف تردديٌّ  بينما قول األشاعرةباب اشرتاك األلفاظ، 

كتابه ]الذريعة[، صرح هبذا الكالم، يقول يف كتابه ]الذريعة[ املطبوع يف إيران: كالم املرتضى يف  طبًعا  
مجاًل، وصح رجوعه إىل كل واحدٍة منها لو انفردت، تعقب ستثناء إذا }الذي أذهب إليه أن اال

فالواجب جتويز رجوعه إىل مجيع اجلمل كما قال الشافعي، وجتويز رجوعه إىل ما يليه على ما قال أبو 
عادٍة، أو أمارٍة، ويف اجلملة ال جيوز القطع على  لى ذلك إال بدليٍل منفصٍل، أوحنيفة، وأال يُقط ع ع

أهل اللغة استثناءً  ف يف وجوده يف القرآن، واستعماللشيٍء يرجع إىل اللفظ، مث قال: وال خال ذلك
ذا ه .القرآنبإبطال العمل  تهاد إىل أحدمها أخرى. وهذه حقيقتعقب مجلتني عاد إليهما تارة، وع

 هذه األساليب اللغوية. تهذا القول، إذا ُوجدحقيقة 
 ". الطوال  للجميعمثل بني تميم وربيعة أكر مهم إال  : سألةم"✍

مجاًل أن يقول: هذه املسألة   مما يلحق باالستثناء الذي يعقب: يعين-ر محم هُ اهلل ت  ع اىل  -يقول املصنف 
ل: )بنو متيٍم وربيعة أكرممهم( فهنا عطٌف بني امسني، بنو متيم( نصبها على تقدير أن يقو ( أو )بني تميم)

 فليستا مجلتني كاملتني.
( يعين إال الذين يكونون طوااًل منهم، فال تكرمهم، وهذا االستثناء يعود إال الطوال أكر مهمقال: )

 أن اجلملتني ال يلزم أن تكونا تامتني.والتبيني ذا من باب التطبيق على ما سبق، إىل اجلميع، وه
 ."أصاًل للمسألة قبلها[ التمهيد]جعل ه في "✍

هذه الصورة، واستدل  ،عليها، وجممٌع عليها معىن قول أيب اخلطاب؛ يعين أنه جعل هذه املسألة متفق
 لتي قبلها(.ل جعله في ]التمهيد[ أصاًل )هبذه املوردة هنا على املسألة اليت قبلها. هذا معىن قوله: 
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واحلقيقة أن هذه اجلملة اليت أوردها املصنف قاهلا ابن مفلح كذلك، مث قال: }وفيه نظر{ وهذا 
 ا اخلطاب.ئ أبالتنظري يدل على أنه خيطِ 

 وما وجه تخطئته ألبي الخطاب؟
قيل: ختطئته أليب اخلطاب حيث ظن أبو اخلطاب أن هذه اجلملة ال خالف فيها، والسابقة فيها 

 املرداوي. وهو ب التحبريحاخالف، فكأنه يقول: إن يف كال املسألتني خالف. وهذا التوجيه ذكره ص
اء احلنفية، فإنه ملا ذكر من قال من فقهي داإلمسن وهذا االحتمال عند :هناك أيًضا احتمال آخر

 (أكرمهم)يقول:  لقائٍل أنْ أن  لة ترجع للكل باتفاق، قال: إالمثل قول أيب اخلطاب، وهو أن هذه اجلم
هي كنايٌة عن الكل، فيكون االستثناء من هذا الضمري، وليس استثناًء من اجلمل، فحينئٍذ ال يصح 

 االستدالل هبذه اجلملة على اجلملة السابقة.
عندنا وجهان يف تنظري ابن مفلح هلذه املسألة؛ ولذلك كالم املصنف يف احلقيقة ناقص، فيحتاج  إذن

 توجيه تنظري ابن مفلح يف املسألة...الرد على نعرف تنظري ابن مفلح،  أن
 ".قال بعض أصحابنا"✍

وقاف. سألة األيف رسالٍة له يف م -ر محم ُه اهلل ت  ع اىل  -بعض أصحابنا( هو الشيخ تقي الدين ) واملراد ب
 موجودة يف ]جمموع الفتاوى[.

ل بني هاشم بني المطلب ثم سائر  قريش وأكرمهم، فالضمير للجميع :ولو قال"✍  ."أ دخ 
هذه املسألة ال تعلق هلا باالستثناء مطلًقا، وإمنا هي من باب املناسبة، نبه لذلك ابن مفلح، وقال: 

 .إهنا ليست ملحقًة باملسألة اليت قبلها
ل بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، وأكر  : )وفيه مهم، فإن الضمير أنه لو قال: أدخ 

مسألة استفيت عنها يف شخٍص وقف على أوالده، مث على يف وهذه املسألة قررها الشيخ  يعود للجميع(
 ته.أوالد أوالده، مث على أوالد أوالد أوالده على أن من مات منهم من غري ولد، فنصيبه ملن هو يف درج

س، وعادة األوائل يار ر س عن هذه املسألة، مخس كيار ر مخس كفأجاب عنها الشيخ تقي الدين يف 
 إذا قالوا: كراسة، ففي الغالب أهنا كاجلزء، ستة عشر صفحًة يف غالب طريقتهم.
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وأطال الشيخ، ورسالة  ومما قرر فيه كالمه هذه القاعدة اللغوية اليت أوردها املصنف من باب ذلك،
 ستجد فيها استطرادات جيدة. هاعتجايف ]جمموع الفتاوى[ لو ر الشيخ موجودة 

، االستثناء من النفي إثبات وبالعكس عند األكثر، خالفًا للحنفية في األولى: مسألة"✍
 ."ى بعض الحنفية بينهماوسو  

 .نفي وهو االستثناء من اإلثبات مسألة االستثناء في إثبات وبالعكس()هذه املسألة وهي 

م ُه اهلل ت  ع ال  -ذكر المصنف   :ثالثة أقوال -ىر ح 
 .احلنابلة، والشافعية، واملالكية وهو قول اجلمهور من :القول األول قول األكثر -

جزم به من احلنابلة الشيخ تقي الدين وجده واآلدمي، وابن مفلح، والطويف، واملرداوي، وكثري منهم 
 لشيخ تقي الدين.اجزموا بذلك يف اجلملة، إال استثناًء للشيخ سأروده بعد قليل 

: يعين لو أن شخًصا نفى شيًئا، مث استثىن منه، فقال االستثناء من النفي إثبات(): عىن قوهلمم
 .هذا إثباٌت وإقراٌر بالدرهم إال درهًما(): ، فقوله(ليس لك شيٌء إال درمهًا)

 .فهذا إثباٌت هلذه الطلقة. ( أطلقها إال طلقةمل): لو أن رجاًل قال عن زوجه
، فنفى استحقاقه (لك ألٌف إال عشرة: رجٌل قال): العكس، وهو أن االستثناء من اإلثبات نفي

 .إن االستثناء من النفي إثبات(): مهذا معىن قوهل. هذه العشرة
؛ أي أن احلنفية ال يرون االستثناء من )خالفًا للحنفية األولى(: -ر محم ُه اهلل ت  ع اىل  -قال املصنف 

يعود للجملة األوىل، وهي  في األولى(): هالنفي إثبات، وإمنا يرون أن االستثناء من اإلثبات نفي، فقول
وهذا القول الذي حكاه عن احلنفية، واحلقيقة أن ما حكاه الرازي . مسألة االستثناء من النفي إثبات

قون بني رمبا غريه، وأما الذي يف كتب احلنفية فخالف ذلك متاًما، إذ الذي يف كتب احلنفية أهنم ال يفرِ و 
إن االستثناء من : ء من اإلثبات، فبعضهم يوافق قول اجلمهور، ويقولاالستثناء من النفي، واالستثنا

وممن ذهب هلذا من احلنفية السرخسي يف أصوله، والبزدوي  .االستثناء من اإلثبات نفيالنفي إثبات، و 
 .كذلك يف أصوله، فوافقوا اجلمهور
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فأغلب  ية بينهما(ى بعض الحنفوسو  ): وأما أغلب احلنفية فإهنم يرون ما ذكره املصنف يف قوله
 .االستثناء من اإلثبات ليس نفًياإن االستثناء من النفي ليس إثباتًا، و : احلنفية يقولون

معىن ذلك، أن هذا االستثناء ال يفيد إثبات احلكم وال نفيه، وإمنا هو إخراٌج من احلكم الكلي، 
ينار، وإمنا هو نفيٌّ للحكم عن ال يكون إقرارًا بالد (ليس لك شيٌء إال دينارًا): وبناًء عليه فلو قال

 .إذن هذا االستثناء عند احلنفية ال يثبت به شيء. الدينار، مل يثبت به شيًئا
أنه قول احلنفية طبًعا حبث هذا املبحث يف الرد على الرازي ومن تبعه : وهذا القول الذي قلت لكم

: ، قال[العقد املنظوم]لعموم وهو يف نقل قول احلنفية القرايف، فقد ذكر القرايف يف كتابه املهم يف ا
البابان عندنا واحد، ال فرق بني : احلنفية، وكبار مشاخيهم عن ذلك، فقالوا بأمجعهمعظماء سألت }

 .{فكالمها ال يثبت عكسه عندهم من اإلثبات،االستثناء االستثناء من النفي، و 
 فائدة: كهناقط ف
لطيف، ويكون تقييًدا للمسألة  اختيارًا للشيخ تقي الدين[ احملرر] لىنقل ابن مفلح يف حاشيته ع 

[ املسودة]الكلية يف مسألة االستثناء من النفي، فنقل عن الشيخ تقي الدين، طبًعا الشيخ تقي الدين يف 
فنقل عن الشيخ تقي الدين أنه . فيها تقييد[ احملرر] حاشية وافق اجلمهور، لكن فيما نقله عنه تلميذه

االستثناء من اإلثبات }: فقال الشيخ -االستثناء من اإلثباتطبًعا يف اجلملة الثانية وهي مسألة –قال 
: فإنه إذا قال له: }قال{ نفًيا مطلًقا، بل هي نفٌي أو يف حكم النفي تنفٌي، أو يف حكم النفي، ليس

نكرًا للدرمهني، أو ساكًتا عن اإلقرار هبما، ويف احلالني ال يزمه عليَّ عشرة إال درمهني، فإما أن يكون مُ 
 .إىل حكم النفي مآله اجلملة الثانية قد يقبل فيها قول احلنفية، لكن: يعين فكأن الشيخ يقول؛ {باتفاق

 -ع زَّ و ج لَّ -نكون بذلك واحلمد هلل أهنينا ما يتعلق باالستثناء، نبدأ يف الدرس القادم مبشيئة اهلل 
  .وتيسريه وإعانته احلديث عن باقي املخصصات، مث نكمل درسنا القادم يف التخصيص

ا نلنافع، والعمل الصاحل، وأن يتوالللجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم ا -ع زَّ و ج لَّ -أسأل اهلل 
 .هبداه، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد

 


